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Τι είναι η Μετεωρολογία 
Η επιστήμη η οποία μελετά την ατμόσφαιρα και τα φαινόμενα που 
λαμβάνουν χώρα σε αυτή καθώς επίσης την αλληλεπίδραση ατμόσφαιρας 
– Γης και ατμόσφαιρας – ωκεανών. 
 
Τα φαινόμενα καθορίζονται από τις μεταβλητές της ατμόσφαιρας -  
θερμοκρασία, πίεση, τάση υδρατμών – τις βαθμίδες και τους ρυθμούς 
μεταβολής τους· μελετώνται σε διάφορες χωροχρονικές κλίμακες. 
 
Αποτελεί υποσύνολο των ατμοσφαιρικών επιστημών, μαζί με τη Φυσική 
της Ατμόσφαιρας, την Κλιματολογία, την Ατμοσφαιρική Χημεία. 
 
Ιδιαίτερο επιστημονικό κλάδο αποτελεί η υδρομετεωρολογία. 
 
Ξεκίνησε ώστε να καλύψει στρατιωτικές ανάγκες αλλά σήμερα 
εφαρμόζεται σε διάφορα πεδία όπως την παραγωγή ενέργειας, τις 
κατασκευές, τις μεταφορές, τη γεωργία και την ατμοσφαιρική ρύπανση. 
 



Σύγχρονη Μετεωρολογία 

• Συλλογή ατμοσφαιρικών δεδομένων 
 

• Επεξεργασία χρονοσειρών - Ομογενοποίηση 
 

• Ανάλυση ατμοσφαιρικών φαινομένων 
 

• Αριθμητική ανάλυση καιρού – πρόγνωση καιρού και κλίματος 
 

• Ανασύσταση κλιματικών χρονοσειρών – Κλιματική αλλαγή 
 
 



Η μετεωρολογία στην τέχνη (1) 



“The Lake, Petworth, Sunset” 
J.M.W. Turner (c.1828) 



“Sunset” 
J.M.W. Turner (c.1830) 



Αρχαιότητα 

Ουπανισάδες: Ανάλυση επί των διαδικασιών σχηματισμού των νεφών και 
της βροχής καθώς και για τους εποχιακούς κύκλους που προκαλούνται από 
την κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο. 
 
Ο Παρμενίδης κατατάσσει για πρώτη φορά το κλίμα της Γης σε πέντε ζώνες: 
μία διακεκαυμένη, δύο εύκρατες και δύο πολικές. 
 
Αριστοτέλης - Μετεωρολογικά (340 π.Χ.) Θεωρείται ως ο πατέρας της 
μετεωρολογίας. Στο έργο του βρίσκει κανείς τη θεωρία που σήμερα είναι 
γνωστή ως υδρολογικός κύκλος. 
 
Στο σύγγραμμα Περί Κόσμου (250 – 350 π.Χ.) περιγράφεται με αρκετή 
λεπτομέρεια η ατμοσφαιρική ηλεκτρική δραστηριότητα. 
 



Θεόφραστος – Περί σημείων 

Καὶ οἱ μύκητες ἐὰν νότια ᾖ, ὕδωρ σημαίνουσι, σημαίνουσι δὲ καὶ ἄνεμον 
κατὰ λόγον ὡς ἂν ἔχωσι πλήθους καὶ μεγέθους, σμικροὶ δὲ καὶ κεγχρώδεις καὶ 
λαμπροὶ ὕδωρ καὶ ἄνεμον. καὶ ὅταν χειμῶνος τὴν φλόγα <ὁ λύχνος> ἀπωθῇ 
διαλιπὼν οἷον πομφόλυγας, ὕδατος σημεῖον, καὶ ἐὰν πηδῶσιν αἱ ἀκτῖνες ἐπ᾽ 
αὐτὸν, καὶ ἐὰν σπινθῆρες ἐπιγένωνται.  

Αἱ δὲ βρονταὶ αἱ μὲν χειμεριναὶ καὶ ἑωθιναὶ μᾶλλον <ἄνεμον ἢ> ὕδωρ σημαίνουσιν· 
αἱ δὲ θεριναὶ μεσημβρίας καὶ ἑσπεριναὶ βρονταὶ ὑδατικὸν σημεῖον. ἀστραπαὶ δὲ ἐάν 
γε πανταχόθεν γένωνται ὕδατος ἂν ἢ ἀνέμου σημεῖον, καὶ ἑσπεριναὶ ὡσαύτως. καὶ 
ἐὰν ἀκρωρίας νότου πνέοντος νοτόθεν ἀστράψῃ, ὕδωρ σημαίνει ἢ ἄνεμον. καὶ 
ζέφυρος ἀστράπτων πρὸς βορείου ἢ χειμῶνα ἢ ὕδωρ σημαίνει. καὶ θέρους αἱ 
ἑσπέριαι ἀστραπαὶ ὕδωρ αὐτίκα σημαίνουσιν ἢ τριῶν ἡμερῶν. καὶ ὀπώρας 
βορρᾶθεν ἀστραπαὶ ὑδατικὸν σημεῖον.  



Ατμοσφαιρική Οπτική 

Πτολεμαίος: ανέλυσε τη διάθλαση στην ατμόσφαιρα, ασχολούμενος με 
αστρονομικές παρατηρήσεις.  
 
Alhazen: απέδειξε ότι το λυκόφως οφείλεται στη διάθλαση του φωτός. 
 
Albertus Magnus: Διατύπωσε πρώτος τη θεωρία ότι οι σταγόνες τις βροχής 
προσεγγίζονται με σφαίρες και βάσει αυτού ερμήνευσε τη δημιουργία του 
ουράνιου τόξου. 
 
Εdmund Halley (1776): Έδωσε μια πρώτη ερμηνεία του σέλαος. 
 
 



Εξέλιξη μετεωρολογικών οργάνων 

Πρίγκηπας Munjong (Κορέα – 1441): ανακαλύπτει το πρώτο βροχόμετρο 
 
Alberti (1450):  ανεμόμετρο εξηρτημένης πλάκας 
 
Γαλιλαίος (1607): θερμοσκόπιο 
 
Τορικέλι (1643): βαρόμετρο υδραργύρου 
 
Christopher Wren (1662): εξέλιξη βροχομέτρου 
 
Saussure (1783): υγρόμετρο τριχός 
 
1960: Τίθεται σε τροχιά ο πρώτος μετεωρολογικός δορυφόρος  TIROS-1 



Θερμοσκόπιο Γαλιλαίου 



Ανεμόμετρο Robinson 



Ατμοσφαιρική σύσταση 

•Blaise Pascal (1648): Εκθετική μείωση της πίεσης συναρτήσει του ύψους – όριο της 
ατμόσφαιρας. 
 
•Bernoulli (1738): Βασικοί νόμοι της κίνησης των αερίων. 
 
•Joseph Black (1761): Ο πάγος απορροφά θερμότητα χωρίς να τήκεται. 
 
•Rutherford (1772): Άζωτο. 
 
•Lavoisier (1777): Οξυγόνο. 
 
•Leslie (1804): Ένα μέλαν σώμα εκπέμπει αποτελεσματικότερα τη θερμότητα. 
 
•Dalton (1808): Εξάρτηση της ειδικής θερμότητας  από το ατομικό βάρος. 
 
•Carnot (1824): 2ος θερμοδυναμικός νόμος – αντιστρεπτές διεργασίες. 



Άνεμος – Κυκλώνες 
•Χριστόφορος Κολόμβος (1494): η πρώτη γραπτή περιγραφή κυκλώνα. 
 
•Edmund Halley (1686): συστηματική μελέτη των αληγών ανέμων και των μουσώνων 
– η κίνηση της ατμόσφαιρας οφείλεται στην ηλιακή ακτινοβολία. 
 
•George Hadley (1735): απλουστευμένη περιγραφή της παγκόσμιας κυκλοφορίας. 
 
•Benjamin Franklin (1743): περιγραφή της κυκλωνικής κίνησης (συμπληρώθηκε 
αργότερα (19ο αιώνα) βάσει μελετών του Gaspard – Gustave Coriolis). 
 
•William Ferrel (1856) : ύπαρξη κυτάρου κυκλοφορίας στα μέσα πλάτη. 
 
•Vilhelm Bjerknes (μετά τον 1ο Π.Π.): Νορβηγικό πρότυπο (κύκλος ζωής των 
κυκλώνων των μέσων πλατών – δημιουργία μετώπων). 
 
•Carl-Gustaf Rossby: Ερμηνεία της μεγάλης κλίμακος κυκλοφορίας βάσει της 
ρευστοδυναμικής. 
 
•Tor Bergeron: Θεωρία σχηματισμού της βροχής. 



Δίκτυα παρατηρήσεων 
Φρειδερίκος ΙΙ των Μεδίκων: Φλωρεντία, Cutigliano, Vallombrosa, Μπολώνια, Πάρμα, 
Μιλάνο, Ιννσμπρουκ, Osnabrück, Παρίση και Βαρσοβία. Τα στοιχεία εστέλλοντο στη 
Φλωρεντία κατά τακτά διαστήματα. 
 
Ηλεκτρικός τηλέγραφος (1837): Η μετάδοση επέτρεψε το σχεδιασμό των πρώτων 
χαρτών καιρού ευρύτερης περιοχής με δυνατότητα «πρόγνωσης». 
 
1849: Επέκταση δικτύων μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε ΗΠΑ και Ευρώπη. 
 
1854: UK Met Office. 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cutigliano
https://en.wikipedia.org/wiki/Vallombrosa
https://en.wikipedia.org/wiki/Osnabr%C3%BCck


1860: Ημερήσιες προγνώσεις 
στους The Times 

 



Πρόγνωση Καιρού 





Σύγχρονη Πρόγνωση 
1950 

Edward Norton Lorenz 
Ensemble Forecasting 





Πολυπλοκότητα στην ατμόσφαιρα 



Σύγχρονοι Υπερυπολογιστές 



Μετεωρολογικώς κλωβός (Stevenson) 



ΑΜΣ 



Πλωτοί ΑΜΣ 



Θερμοκρασία – Σχ. Υγρασία 



Πίεση 



Ταχύτητα – Διεύθυνση Ανέμου 



Βροχόμετρο 



Ακτινόμετρα 



Πυρανόμετρο 



Μετεωρολογικά Ραντάρ 



Ατμοσφαιρικά ραδιοκύματα - Sferics 

By Drdan14 at the English language Wikipedia, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6747688 



Κεραία ατμοσφαιρικών ραδιοκυμάτων 



Ηλεκτρική Δραστηριότητα 



Δορυφορική Μετεωρολογία 



Αισθητήρες Μέτρησης 

Vertical Atmospheric Sounders 

Μετρούν την υπέρυθρη 
ακτινοβολία και δίνουν την 
κατακόρυφη δομή μεγεθών 
όπως: 
•Θερμοκρασία 
•Πίεση 
•Υδρατμούς 
•Διάφορα αέρια (π.χ. CO2, 
O3) 



Κίνηση ύφεσης 



Μεταφορά Αφρικανικής Σκόνης 



Κλίμακες 

Μικροκλίμακα (1 km): Τοπικές καταιγίδες & νεφώσεις, τοπική τύρβη λόγω κτιρίων ή 
αναγλύφου (λόφων). 
 
Μέση κλίμακα (1 – 1 000 km): Ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα, τροπόσφαιρα, 
τροπόπαυση, αρχές στρατόσφαιρας. Χρόνος < ημέρας – διάρκεια φαινομένου. 
Καταιγίδες, μέτωπα, τροπικοί κυκλώνες, τοπικά φαινόμενα (π.χ. αύρες). 
 
 
 
 



Συνοπτική Κλίμακα 



Πλανητική Κλίμακα 

By Plumbago - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23016228 



Τηλεσυνδέσεις 

Πρόκειται για μεταβολές κλιματικών παραμέτρων σε μέρη που απέχουν μεγάλη 
απόσταση (της τάξης των 103 km) οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. 

Η διασημότερη είναι αυτή που συνδέει την 
ατμοσφαιρική πίεση στην Ταϊτή και αυτή στο 
Darwin της Αυστραλίας, η οποία ονομάζεται 
και Νότια Ταλάντωση. 



Φαινόμενο El Niño 



Ταλάντωση Βορείου Ατλαντικού 

Θετική 

Αρνητική 



Αριθμητική Πρόγνωση 

Επίλυση των εξισώσεων που περιγράφουν τη δυναμική της 
ατμόσφαιρας:  

1. Navier - Stokes 
2. Θερμοδυναμικής 
3. Μετάδοσης θερμότητας 
4. Διατήρησης 

 
με αριθμητικές μεθόδους (σε πλέγμα). 



Ατμοσφαιρικές διεργασίες (1) 



Ατμοσφαιρικές διεργασίες (2) 



Μικροφυσική νεφών - 
κατακρημνισμάτων 



Οριζόντια ανάλυση 



Κατακόρυφη ανάλυση 







Αρχικές Συνθήκες 





Πρόγνωση ανέμου 



Πρόγνωση βροχής 



Κλιματική Αλλαγή 

•Κλιματική αλλαγή είναι οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση του 
κλίματος, η οποία μπορεί να ταυτοποιηθεί (μέσω στατιστικών ελέγχων π.χ.)  
από τις μεταβολές των μέσων τιμών και / ή της μεταβλητότητας των 
παραμέτρων που το χαρακτηρίζουν. 
 
•Οι μεταβολές αυτές θα πρέπει να εκδηλώνονται επί μακρόν, για δεκαετίες 
τουλάχιστον. 
 
•Αναφέρεται σε κάθε μεταβολή του κλίματος με το χρόνο, είτε λόγω φυσικών 
αιτίων είτε λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 



Αδιαμφισβήτητη η Πλανητική 
Θέρμανση 

(Πηγή: IPCC 
Synthesis Report 
2007) 



Μεταβολή της Πλανητικής 
Θερμοκρασίας 

(Πηγή: IPCC Synthesis Report 2007) 



Διαπιστώσεις 

Η γραμμική τάση της 50-ετίας 1956 έως 2005 (0.13 [0.10 έως 0.16] °C 
ανά δεκαετία) είναι σχεδόν διπλάσια της 100-ετίας  από 1906 έως 
2005.  

Δεκαέξι από τα έτη της περιόδου 1995-2015 κατατάσσονται μεταξύ των 
θερμοτέρων από το 1850, με το 2015 να είναι το θερμότερο όλων. 

Η γραμμική τάση της 100-ετίας 1906-2005 υπολογίστηκε ίση με 0.74 [0.56 
- 0.92] °C και είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της 100-ετίας 1901-
2000, η οποία ήταν 0.6 [0.4 - 0.8]°C  



Αίτια 

(Πηγή: IPCC Synthesis Report 2007) 



Αποχές (ως προς 1880-1910) 



Μεταβολές λόγω φυσικών αιτίων 



Μεταβολές λόγω ανθρωπογενών 
αιτίων 



Συνολική επίδραση 



Τεκμηρίωση μέσω μετεωρολογικών 
δορυφόρων 



Εφαρμογές 

• Πολιτική προστασία (επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα) 
 

• Μεταφορές (αεροπορική μετεωρολογία) 
 

• Αγροτική μετεωρολογία 
 

• Υδρομετεωρολογία 
 

• Πυρηνική μετεωρολογία 
 

• Στρατιωτική μετεωρολογία 
 

• Ενεργειακή μετεωρολογία 
 

• Εγκληματολογική μετεωρολογία 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


